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Abstract 

The increasing number of people who choose to start online business or do online shopping, impacts the rapid 
development of e-commerce. People choose online shopping or online trading because of its time flexibility that 
enable people to shop anytime without having to directly meet the sellers. Opportunities to do online business create 
growth of small businesses based on E-commerce. "Mokslo" is an online store engaged in the production of bags 
and sells various fashion bags. The product offering of "Mokslo" is done through several social media and websites. 
As a result, consumers have limited information of product specification, cannot directly see and choose the 
products to be purchased, resulting lack of consumer trust in buying online products. This study aims to determine 
the effect the quality of information and trust on consumer purchase decisions in the online retail fashion business 
"Mokslo". The population in this study was consumers of “Mokslo” who had made online purchases. Research 
method used in this research is multiple linear regression analysis. The independent variable in this study is the 
quality of information (X1) and trust (X2). The dependent variable in this study was the online purchase decision 
(Y). The results showed the variable quality of information and trust influence purchase decisions in online retail 
fashion business, "Mokslo". 

 
Keywords: quality of information, trust, online purchase decision. 

 

PENDAHULUAN 
 
Dewasa ini perkembangan e-commerce mengalami kemajuan 
yang begitu pesat. Hal tersebut membuat masyarakat 
semakin mudah untuk melakukan transaksi jual beli secara 
online. E-Commerce merupakan segala bentuk dari transaksi 
jual beli secara digital menggunakan komputer yang 
terhubung dengan internet (Jonathan dan Prihartono dalam 
Setiyadi dan Triyono, 2014:37). Menurut data dari 
Emarketer bahwa penjualan B2C e-commerce mencapai $1 
Trilun untuk pertama kalinya pada tahun 2012 diseluruh 
dunia, sedangkan penjualan B2C e-commerce di Amerika 
Utara tumbuh menjadi 13,9 % menjadi $364.66 Juta pada 
tahun 2012, dan untuk penjualan B2C e-commerce Asia-
Pasifik tumbuh 33% menjadi $332,46 Juta pada tahun 2012 
(www.emarketer.com, diakses pada tanggal 5 Mei 2015). 
Dari data diatas menjelaskan bahwa begitu banyak pembeli 
dan penjual yang berinteraksi dalam jual beli dimedia online.  
 

Mengenai perkembangan e-commerce yang berkembang 
begitu pesat dan  semakin banyaknya orang yang memilih 
untuk berbelanja dan menjalankan bisnis secara online. 
Berikut terdapat faktor mengapa masyarakat lebih memilih 
berbelanja dan berdagang secara online (Kasali, 2011:100), 
yakni menurut data dari Visa eCommerce Consumer Monitor 
salah satu badan riset milik visa menyatakan bahwa 
sebanyak 80% responden mengatakan waktu yang digunakan 
lebih fleksibel. Dari data tersebut mengemukakan adanya 
keuntungan dalam berbisnis dan berbelanja secara online 
yang semakin jelas dan peluang dalam membuka usaha 
online pun juga terbuka lebar. 
 
Seiring dengan adanya keuntungan yang didapat oleh penjual 
maupun pembeli dan beberapa peluang yang begitu besar 
didunia online, akhirnya usaha Mokslo terbentuk pada 
Januari 2011. Mokslo adalah toko online yang bergerak 
dibidang produksi tas, Mokslo menjual berbagai macam 
jenis tas, yakni Canvas Tote bag, Shoulder Bag, The Clutch 
Bag, Oversized Bags, Kelly bag dan Pouch bag. Untuk target 
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pasar Mokslo sendiri menuju pada kalangan menengah 
keatas dengan harga yang dimulai dari Rp. 100.000 – Rp. 
250.000 dengan segmentasi dan target pasar  yakni  dari 
umur 15-40 tahun, jenis kelamin perempuan dan status 
sosialnya menengah keatas. 
 
Dengan adanya segmentasi dan target pasar diatas, maka 
Mokslo memilih proses jual beli dilakukan secara online. 
Belanja online merupakan aksi membeli barang dan jasa 
melalui internet dan diklasifikasikan sebagai transaksi e-
commerce Business to Consumer (B2C) (Turban et. Al dalam 
Adi, R. N dan Widiyanto, 2013:18). Beberapa media sosial 
dan website yang digunakan Mokslo adalah Twitter, 
Instagram, E-mail, Website, dan Blackberry Messenger. 
Berdasarkan observasi aktivitas penjualan secara online 
tersebut, maka dilihat masih ada keterbatasan terhadap 
konsumen yang akan membeli tas Mokslo. Hal tersebut 
disebabkan konsumen kurang bisa leluasa dalam memilih 
produk karena tidak bisa melihat secara langsung barang 
yang akan dibeli dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan 
konsumen dalam melakukan pembelian secara online jika 
informasi yang diberikan kurang jelas. Mengenai hal tersebut 
kepercayaan menjadi pertimbangan konsumen dalam 
melakukan keputusan pembelian secara online, dimana 
kepercayaan akan timbul apabila informasi yang diberikan 
kepada konsumen melalui media sosial dan website harus 
jelas agar tidak mengecewakan konsumen dalam hal 
pembelian. Ada beberapa informasi yang perlu disampaikan 
kepada konsumen dalam membeli produk Mokslo, antara 
lain adalah jenis bahan kulit tas yang digunakan, ukuran, 
komposisi, warna, harga, foto detail dalam tas, dan foto 
detail luar tas. Hal tersebut dikarenakan kegiatan bisnis yang 
dilakukan secara online dimana pembeli hanya bisa melihat 
produk pada media sosial atau website.  
 
Informasi yang diberikan oleh Mokslo masih tergolong 
informasi yang standar, oleh karena adanya keterbatasan 
informasi yang diberikan oleh Mokslo mengakibatkan omset 
Mokslo yang masih sangat berfluktuatif sesuai dengan data 
yang ada pada lampiran D-1. Omzet yang berfluktuatif 
tersebut juga dipengaruhi oleh penentuan harga yang ingin 
ditentukan oleh Mokslo, karena Mokslo masih kesulitan 
dalam menentukan harga jual yang sesuai dengan kualitas 
produknya. Begitu juga dengan Reputasi penjual, dimana 
pada pembelian online konsumen akan melihat reputasi 
Mokslo terlebih dahulu sebelum melakukan aktifitas 
pembelian, oleh sebab itu Mokslo harus meningkatkan image 
dan kredibilitas yang baik di mata konsumen. Kemudahan 
terhadap pengoprasian website juga mempengaruhi 
konsumen dalam melakukan keputusan pembelian Mokslo, 
dimana website harus easy-to-use agar konsumen nyaman 

dalam melihat berbagai koleksi Mokslo. Selain kemudahan, 
kualitas sistem website Mokslo juga tidak terstruktur dengan 
baik dimana website Mokslo terkadang lambat dan beberapa 
tampilan gambar yang kurang jelas pada website Mosklo 
yang dikarenakan oleh kualitas sistem dari website tersebut.  
 
Peneliti melakukan survei awal kepada 10 pelanggan 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian konsumen secara online. Pelanggan menyatakan 
bahwa keputusan pembelian online mereka dipengaruhi 
kualitas informasi, kualitas system, reputasi penjual, 
kepercayaan, harga dan kemudahan. Faktor yang dominan 
dipertimbangkan konsumen adalah kualitas informasi dan 
kepercayaan. Moscove dan Simkin dalam Mulyanto 
(2009:17) memperkuat data diatas dengan pernyataan bahwa 
informasi adalah sesuatu yang berguna untuk mengambil 
keputusan dalam bisnis. Kim, Silvasailam dan Rao dalam 
Rahmawati (2013: 11) juga menunjukkan bahwa 
kepercayaan adalah faktor yang sangat signifikan dalam 
menjelaskan proses transaksi di e-commerce.  
 
Ada beberapa masalah yang dialami oleh Mokslo berkaitan 
dengan kualitas informasi yang disebabkan oleh beberapa 
tampilan gambar yang kurang jelas pada website Mosklo. 
Sehingga konsumen kurang dapat menerima informasi yang 
jelas dan bisa mengakibatkan timbulnya resiko terhadap 
turunnya kepercayaan terhadap perusahaan Mokslo. Hal 
tersebut dikarenakan jika gambar yang ditampilkan kurang 
jelas maka akan ada perbedaan bentuk atau warna dan 
dikhawatirkan konsumen merasa tertipu jika produk yang 
didapat tidak sesuai dengan gambar. Sedangkan untuk media 
sosial yang lain seperti twitter, instagram, blackberry 
messenger dan e-mail mempunyai keterbatasan dalam 
memberikan informasi yang disebabkan kapasitas dalam 
penulisan dan penampilan gambar yang tidak praktis dan 
sangat terbatas.  
 Rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang 
diatas, yakni : 
1. Apakah variabel kualitas informasi berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pembelian 
secara online pada Mokslo? 

2. Apakah variabel kepercayaan berpengaruh 
secara parsial terhadap keputusan pembelian 
secara online pada Mokslo? 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan 
mengetahui pentingnya kualitas informasi, kepercayaan dan 
reputasi penjual terhadap keputusan pembelian secara online, 
agar ke depannya perusahaan mampu meningkatkan 
penjualan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi 
referensi bagi pembaca mengenai pengaruh kualitas 
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informasi, kepercayaan dan reputasi penjual terhadap 
keputusan pembelian secara online  

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN 
HIPOTESIS 
 
Penelitian dilakukan oleh Adityo (2011) dengan judul 
“Analisis Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan 
Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian 
Secara Online di Situs Kaskus” bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh kepercayaan, kemudahan, dan 
kualitas informasi terhadap keputusan pembelian secara 
online di situs Kaskus. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode 
pengambilan sampling yang digunakan adalah  non-
probability sampling terhadap 100 orang yang pernah 
melakukan pembelian produk melalui situs Kaskus. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Melalui uji F dapat diketahui bahwa variabel bebas 
yang diteliti terbukti secara signifikan mempengaruhi 
variabel terikat keputusan pembelian. Keterkaitan 
penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat 
kesamaan metode yang digunakan yakni metode survey 
dan juga terdapat adanya kesamaan variabel yakni 
variabel kepercayaan dan kualitas informasi terhadap 
keputusan pembelian online. 
 
Penelitan kedua dilakukan oleh Zhu, et al., (2011) yang 
berjudul “Mr. Risk! Please Trust Me: Trust Antecedents 
that Incrase Online Consumer Purchase Intention”. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
pertumbuhan yang besar dari penjualan e-commerce. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
trust dan perceived risk konsumen terhadap purchase 
intention. Jumlah sampel sebanyak 705 sampel. 
Penlitian ini menggunakan konsep technology 
acceptance model (TAM), dan hasilnya 
mengindikasikan bahwa perceived ease of use, 
perceived usefulness, trust, dan perceived risk secara 
signifikan berpengaruh secara langsung atau tidak 
langsung terhadap purchase intention. Keterkaitan 
penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu yang 
pertama sama-sama bersifat kuantitaif, yang kedua 
terdapat kesamaan metode yang digunakan yakni 
metode survey, dan yang terakhir terdapat adanya 

kesamaan variabel yakni variabel kepercayaan terhadap 
pembelian online. 
 
Penelitian ketiga dilakukan oleh Ling, et al. (2011) 
dengan judul “Perceived Risk, Percived Technology, 
Online Trust for the Online Purchase Intention in 
Malaysia”. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti 
faktor yang mempengaruhi online trust, hubungan 
antara online trust dan online purchase, serta dampak 
dari kepercayaan online sebagai mediasi terhadap 
hubungan antara perceived technology dengan online 
purchase intention. Penelitian dilakukan dengan 
membagikan kuesioner sebanyak 200 kuesioner pada 
murid sebuah universitas swasta. Teknik pengukuran 
yang digunakan adalah structural question model 
(SAM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
perceived risk dan perceived technology secara 
signifikan dan positif berhubungan dengan trust, 
terdapat hubungan positif antara perceived technology 
dan purchase intention serta ada hubungan yang 
signifikan secara statistik antara trust dan purchase 
intention  sehingga kepercayaan online juga positif 
menjadi mediasi terhadap hubungan antara perceived 
technology dengan online purchase intention. 
Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian ini 
yaitu yang pertama sama-sama bersifat kuantitaif, yang 
kedua terdapat kesamaan metode yang digunakan yakni 
metode survey, dan yang terakhir terdapat adanya 
kesamaan variabel yakni variabel kepercayaan terhadap 
pembelian online. 
 
Keputusan Pembelian secara Online. 
 
Menurut Oentoro (2012:94) keputusan pembelian merupakan 
keputusan yang muncul karena ingin memenuhi kebutuhan 
atau muncul dari sebuah masalah yang dihadapi oleh 
seseorang. Menurut Kotler (2012:184) ada 5 langkah yang 
dilakukan konsumen dalam pengambilan keputusan 
pembelian yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, 
evaluasi alternatif, pengambilan keputusan dan perilaku 
setelah pembelian.  
 
Sedangkan pembelian online adalah proses dimana 
konsumen secara langsung melakukan pembelian barang 
atau jasa dari seorang penjual interaktif dan real-time 
melalui internet (Mujiaya dan Elissa, 2013:147). Proses 
keputusan belanja online menurut Mujiyana dan Elissa 
(2013:145) terdapat 3 tahap yakni pencarian informasi, 
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membandingkan alternatif dan pengambilan keputusan. 
Menurut Adityo (2011) ketika konsumen berbelanja online, 
terdapat tiga faktor yang menjadi pertimbangan, yakni : 
1. Faktor kepercayaan, dimana hal tersebut menjadi 

pertimbangan konsumen akan timbulnya kepercayaan 
pada toko online dan penjualnya.  

2. Faktor kemudahan, dimana hal tersebut terkait dengan 
bagaimana operasional bertransaksi secara online.  

3. Faktor kualitas informasi, dimana informasi yang 
diberikan oleh online shop berisi informasi yang 
berkaitan dengan produk dan jasa yang ada pada online 
shopping dengan lengkap. 

Peneliti memakai ketiga indikator diatas sebagai indikator 
dalam penelitian keputusan pembelian online pada Mokslo. 
 
Kualitas Informasi 
 
Menurut Ho, et al., (2010:630) informasi dalam media online 
tertuju pada information richness yakni banyaknya 
ketersediaan informasi menjelaskan kedalaman informasi 
untuk konsumen. Hal tersebut berguna untuk pengambilan 
keputusan dalam media online.  Information richness 
berhubungan dengan peritel online, semakin canggih 
teknologi infromasi yang digunakan maka informasi yang 
ditampilkan akan lebih baik dari teknologi informasi tingkat 
rendah.  
 
Menurut Mcleod dalam Oktavia (2012) menyatakan bahwa 
terdapat empat dimensi dasar kualitas informasi yang dapat 
dipertimbangkan oleh manajemen, empat dimensi tersebut 
dapat memberi kontribusi pada nilai informasi. Empat 
diantaranya, sebagai berikut : 
1. Relevansi: Informasi yang berkualitas harus memiliki 

relevansi (keterkaitan) langsung dengan masalah atau 
kebutuhan penggunanya. 

2. Akurasi: Informai yang disajikan harus benar dan 
terbebas dari kesalahan. 

3. Timeliness: Informasi tersedia saat memecahkan 
masalah yang penting dan sebelum kondisi krisis 
menjadi tidak terkendali atau kesempatan hilang. 
Tersedia tepat waktu saat dibutuhkan oleh pengguna. 

4. Completeness: Informasi harus terus memberikan 
penjelasan dan keterangan lengkap dari suatu 
permasalahan atau penyelesaian. Akan tetapi, jangan 
sampai pengguna mengalami information overload. 

Peneliti menggunakan keempat indikator di atas sebagai 
indikator kualitas informasi terhadap brand Mokslo. 
 
Kepercayaan  
 
Menurut Mayer et al., dalam Hong dan Hwihyung 

(2011:470) menyatakan terdapat tiga faktor penentu dari 
tingkat kepercayaan konsumen terhadap keputusan 
pembelian online yakni : 
1. Ability, yaitu kemampuan peritel online untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik dari pada yang 
lain meliputi pengetahuan terhadap produk, kecepatan 
layanan antar (pengiriman) dan kualitas customer 
service. 

2. Benevolence, yaitu keyakinan dari konsumen mengenai 
peritel yang harus memikirkan tentang perlindungan 
atas kepentingan konsumen. 

3. Integrity, yaitu keyakinan konsumen bahwa peritel 
online  mampu memberikan pelayanan yang terbaik 
bagi konsumen. 

Peneliti menggunakan ketiga indikator di atas sebagai 
indikator kepercayaan terhadap brand Mokslo. 
 
Pengaruh antar Variabel 
 
Ho, et al., (2010:630) menjelaskan bahwa informasi 
mempunyai pengaruh terhadap user acceptance, adoption, 
dan aplikasi dari aktivitas online. Pernyataan tersebut 
menjelaskan bahwa segala macam informasi yang diterima 
konsumen berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam 
melakukan keputusan pembelian secara online. Oleh karena 
itu, kualitas informasi dapat berpengaruh penting dalam 
keputusan pembelian secara online. 
 
Pavlou dalam Thamizhvanan dan Xavier (2012) menyatakan 
bahwa pengaruh utama pada keputusan pembelian secara 
online terletak pada kepercayaan. Jika kepercayaan sudah 
tertanam dalam diri konsumen maka konsumen tidak akan 
ragu untuk berbelanja secara online. Thamizhvanan dan 
Xavier (2012) menambahkan semakin tinggi kepercayaan 
konsumen terhadap online shop maka akan semakin 
meningkat juga keputusan pembelian konsumen secara 
online. 
 

Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 
landasan teori di atas, maka hipotesis dari penelitian ini 
adalah: 

H1 : Diduga adanya pengaruh kualitas informasi, secara 
parsial terhadap keputusan pembelian secara online pada 
Mokslo. 
H2 : Diduga adanya pengaruh kepercayaan, secara parsial 
terhadap keputusan pembelian secara online pada Mokslo. 
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METODE PENELITIAN 
 
Populasi penelitian ini adalah konsumen Mokslo yang telah 
melakukan pembelian secara online dan jumlahnya sebanyak 
212 orang periode Mei – Desember 2013. Metode yang 
digunakan dalam pengambilan sample adalah probability 
sampling, dengan teknik Simple Random yang mana 
pengambilan sampel diambil dari konsumen yang mau 
dijadikan sebagai responden, sesuai dengan keinginan 
peneliti dan sesuai dengan kriteria. Sampel dihitung 
berdasarkan rumus Slovin (Setiawan, 2009:6), tingkat 
kesalahan 10% dan hasilnya menunjukkan bahwa sampel 
yang didapat sebanyak 68 orang. Metode pengumpulan data 
penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan 
alat kuesioner dan metode observasi yang dilakukan dengan 
melihat data keuangan dan data konsumen dari perusahaan 
Mokslo untuk memperkuat informasi dalam penelitian ini. 
 
Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan metode 
korelasi Pearson, dengan derajat kesalahan yang 
ditoleransikan sebesar 10% atau 0.1. Jika nilai signifikasi 
yang diperoleh dari tiap indikator < 0.05 maka, dinyatakan 
valid (Wijaya, 2009:113). Realibilitas ini diukur dengan 
menggunakan Cronbach’s Alpha dan dikatakan realibel jika 
Cronbach’s Alpha > 0,6  (Priyantno, 2009:172). 
 
Dalam penelitian ini, variabel bebas yang dibahas adalah 
kualitas informasi sebagai (X1) dan kepercayaan sebagai 
(X2). Sedangkan variabel terkaitnya, Keputusan pembelian 
secara online sebagai (Y). Definisi operasional variabel X1 
menurut Ho, et al., (2010:630) adalah kualitas informasi 
dalam media online tertuju pada information richness yakni 
banyaknya ketersediaan informasi menjelaskan kedalaman 
informasi untuk konsumen. Indikator yang digunakan dalam 
variabel ini adalah (Mcleod dalam Oktavia, 2012) : 

a. Relevansi, yaitu informasi yang diberikan oleh 
Mokslo kepada konsumen harus sesuai dengan 
kebutuhan konsumen. 

b. Akurasi, yaitu informasi yang diberikan oleh Mokslo 
harus benar atau tidak ada kesalahan. 

c. Timeliness, yaitu informasi yang diberikan Mokslo 
terkini dan tepat waktu pada saat ada diskon dan 
terjadi perubahan harga. 

d. Completeness, yaitu informasi yang diberikan 
Mokslo harus lengkap dan sesuai dengan kenyataan.  

Definisi operasional variabel X2, Kepercayaan, adalah suatu 
pertimbangan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara 
penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat 
terwujud sesuai dengan yang diharapkan (Yousafzai dalam 
Rahmawati, 2013:23). Indikator yang digunakan dalam 

variabel ini adalah (Mayer et al., dalam Hong dan 
Hwihyung, 2011:470): 

a. Ability, dimana Mokslo mempunyai kemampuan 
dalam memeberikan pelayanan yang lebih baik dari 
pada yang lain. 

b. Benevolence, dimana Mokslo dapat memikirkan 
tentang perlindungan atas konsumen Mokslo seperti 
menjaga data-data pribadi dari konsumen 
Mokslookslo. 

c. Integrity, dimana konsumen yakin bahwa pelayanan 
yang diberikan Mokslo selalu tepat dan cepat. 

Selanjutnya, definisi operasional Y, Keputusan Pembelian, 
adalah sebuah keputusan yang diawali dengan adanya 
kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi atau muncul dari 
sebuah masalah yang dihadapi oleh seseorang (Oentoro, 
2012:94). Indikator yang digunakan dalam variabel ini 
adalah (Adityo, 2011) :  

a. Faktor kepercayaan, dimana akan ada timbulnya 
kepercayaan konsumen pada Mokslo atau tidak. 

b. Faktor kemudahan, bagaimana operasional atau 
kemudahan dalam website Mokslo pada saat 
bertransaksi secara online.  

c. Faktor kualitas informasi, informasi yang disajikan 
Mokslo apakah sudah jelas atau belum. 

 
Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear 
berganda untuk menunjukkan pengaruh variabel kualitas 
informasi dan kepercayaan terhadap variabel keputusan 
pembelian secara online. Bentuk dari persamaan regresi 
tersebut adalah: 

Y=  β0 + β1
 X1

 + β2 X2 + ε 

 
Keterangan: 
Y : Variabel Keputusan Pembelian Online 
X₁ : Variabel Kualitas Informasi 
X₂ : Variabel Kepercayaan 
β0 : Konstanta      
β₁ : Koefisien regresi kualitas informasi  
β₂ : Koefisien regresi kepercayaan  
ε : Error/ residual 
   
Uji hipotesis menggunakan uji t (Uji Parsial) yang digunakan 
untuk menunjukkan pengaruh variabel independent secara 
individual terhadap variabel dependent (Ghozali dalam 
Adityo, 2011) dengan kriteria apabila tingkat signifikan thitung 
< 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Koefisien korelasi 
(R) dihitung untuk mengukur tingkat kekuatan antara 
variabel bebas dan terikat. Koefisien determinasi (R2) 
dihitung untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 
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dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 
2009:240). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Perusahaan Mokslo terbentuk pada Januari 2011. Perusahaan 
ini memproduksi tas wanita yang dipasarkan secara online 
melalui website www.moksloshop.com. Mokslo menjual 
berbagai macam jenis tas, yakni Canvas Tote bag, Shoulder 
Bag, The Clutch Bag, Oversized Bags, Kelly bag dan Pouch 
bag. Harga tas Mokslo dimulai dari Rp. 100.000 – Rp. 
250.000 dan target pasar Mokslo adalah kalangan menengah 
ke atas. Segmentasi dan target pasar  yakni  dari umur 15-40 
tahun, jenis kelamin perempuan dan status sosialnya 
menengah keatas, mayoritas berusia 15 hingga 19 tahun dan 
berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa. 
 
Analisis deskriptif terhadap variabel Kualitas Informasi (X1) 
pada tabel 1, menunjukkan bahwa mean jawaban responden 
pada variabel kualitas informasi (X1) sebesar 3,62 dan masuk 
dalam kategori setuju. Nilai standart deviasi tertinggi 
sebesar 0,80 terdapat pada pernyataan X1.4 yang menyatakan 
bahwa informasi tentang produk yang diberikan oleh Mokslo 
sudah lengkap, yang berarti bahwa jawaban dari responden 
heterogen atau paling bervariasi, sedangkan nilai standart 
deviasi terendah sebesar 0,65 terdapat pada pernyataan X1.2 
yang menyatakan bahwa informasi mengenai produk yang 
diberikan Mokslo sudah akurat, yang berarti bahwa jawaban 
dari responden lebih homogen. 
 

Tabel 1 
Jawaban Responden Pada Variabel Kualitas Informasi 

 

 
Sumber : data diolah 
 
Berdasarkan tabel 2 berikut ini, diketahui mean jawaban 
responden pada variabel kepercayaan (X2) sebesar 3,84 dan 
masuk dalam kategori setuju.  Nilai standart deviasi tertinggi 
sebesar 0,80 terdapat pada pernyataan X2.3 yang menyatakan 
bahwa Mokslo mampu menjaga data-data pribadi konsumen 
dan pada X2.4  menyatakan bahwa konsumen yakin bahwa 
pelayanan yang diberikan Mokslo selalu tepat, yang berarti 
jawaban dari responden heterogen atau paling bervariasi. 
Nilai standart deviasi terendah sebesar 0,73 terdapat pada 
pernyataan X2.1 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

pada konsumen Mokslo memiliki pengetahuan mengenai 
produk yang akan dijual dengan baik, yang berarti jawaban 
dari responden homogen. Data dari jawaban responden pada 
variabel kepercayaan yang selengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran. 
 

Tabel 2 
Jawaban Responden Pada Variabel Kepercayaan 

 

 
Sumber: data diolah. 
 
Tabel 3 menunjukkan mean jawaban responden pada 
variabel keputusan pembelian online (Y) sebesar 3,90 
termasuk dalam kategori setuju. Nilai standart deviasi 
tertinggi sebesar 0,82 terdapat pada pernyataan Y3, yang 
menyatakan bahwa Mokslo mendapatkan informasi produk 
yang jelas, yang berarti jawaban responden heterogen atau 
paling bervariasi. Nilai standart deviasi terendah sebesar 
0,63 terdapat pada pernyataan Y1 yang menyatakan 
timbulnya kepercayaan pada diri konsumen terhadap 
Mokslo, yang berarti jawaban dari responden homogen. Data 
lengkap dari jawaban responden pada variabel keputusan 
pembelian online dapat dilihat pada lampiran. 
 

Tabel 3 
Jawaban Responden Pada Variabel Keputusan Pembelian  

Secara Online 

 
Sumber: data diolah. 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua poin 
pertanyaan variabel dependen dan variabel independen 
bernilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf nyata 0,1 dan 
dinyatakan valid. Nilai Cronbach’s Alpha pada variabel 
dependen dan variable independen lebih besar dari 0,6, maka 
dapat dilihat variabel tersebut adalah reliable dan dapat 
masuk ke analisis selanjutnya. 
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Analisis Regresi Linier Berganda 
Berikut ini adalah ringkasan hasil analisis regresi linier 
berganda: 
 

Tabel 4 
Analisis Regresi Berganda 

 

 
Sumber: data diolah. 
 
Dalam regresi ini, yang menjadi variabel terikat adalah 
keputusan pembelian secara online (Y) dan variabel 
bebasnya adalah kualitas informasi (X1) dan kepercayaan 
(X2). Di bawah ini adalah model regresi dari hasil analisis di 
atas: 

Y = 0,191 + 0,457X1 + 0,535X2 
 

Nilai β 0 = 0,191 menunjukkan bahwa apabila tidak ada 
variabel kualitas informasi dan variabel kepercayaan maka 
variabel keputusan pembelian adalah sebesar 0,191. Nilai β1 
= 0,457 menunjukkan bahwa setiap peningkatan keputusan 
pembelian dibutuhkan variabel kualitas informasi sebesar 
0,457 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. Nilai β2 
= 0,535 menunjukkan bahwa setiap peningkatan keputusan 
pembelian secara online dibutuhkan variable kepercayaan 
sebesar 0,535 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. 
 
Uji F 
Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa uji F 
menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini 
kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh 
karena itu, dapat dilihat bahwa variabel kualitas informasi 
(X1) dan kepercayaan (X2) secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian secara online (Y). 

 
Tabel 5 

Hasil Uji F 
 

 
Sumber: data diolah. 
 
Uji t  
Hasil uji t mengenai pengaruh kualitas informasi (X1) 
terhadap keputusan pembelian secara online (Y) 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti 
kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah H0 ditolak dan H1 
diterima. Dapat dilihat bahwa variabel kualitas informasi 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian secara online. Hasil uji t mengenai pengaruh 
kepercayaan (X2) terhadap keputusan pembelian secara 
online (Y) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 
yang mana lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Hasil ini menunjukkan variabel kepercayaan secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
secara online. 

Tabel 6 
Hasil Uji t 

 
Sumber: data diolah. 
 
Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien korelasi (R) sebesar 0,806 yang menunjukkan ada 
hubungan yang cukup kuat antara kualitas informasi (X1) 
dan kepercayaan (X2) dengan keputusan pembelian secara 
online (Y). Koefisien determinasi (R2) yang diperoleh 
sebesar 0,651 yang berarti keputusan pembelian secara 
online (Y) dipengaruhi oleh kualitas informasi (X1) dan 
kepercayaan (X2) sebesar 65,1%, sedangkan sisanya yaitu 
34,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain kualitas informasi 
(X1) dan kepercayaan (X2). 
 

Tabel 7 
Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

 
     Sumber: data diolah. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Menurut Ghozali (2006:110) tujuan uji normalitas adalah 
untuk menguji adanya distribusi normal dalam model 
regresi, variabel penganggu, atau residual. Hasil pengujian 
normalitas menunjukkan nilai signifikansi uji Kolmogorov 
Smirnov > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi 
normalitas terpenuhi. Variabel bebas yang ditunjukkan oleh 
uji multikolinearitas tidak memiliki gejala multikolinieritas 
antar variabelnya, karena memiliki Variance Inflation Factor 
kurang dari 10. Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian 
ekonometrika untuk menguji pengaruh antara variabel bebas 
dan terikat dalam suatu model, sehingga dapat dilihat apakah 
ada perbedaan varians antara residual satu dan lainnya. 
Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 
dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Hasil pengujian 
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disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menunjukkan nilai 
Durbin Watson yang diperoleh sebesar 1,918. Nilai ini 
berkisar antara 1,55 hingga 2,46 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi autokorelasi.  
 
Pembahasan 
Data kuesioner yang didapatkan dari pelanggan Mokslo yang 
pernah melakukan pembelian secara online adalah 68 
kuesioner. Dalam penelitian ini diketahui semua 
respondennya adalah perempuan dengan jumlah 68 orang 
(100,0%). Hal tersebut dikarenakan target pasar Mokslo 
didominasi oleh perempuan dan produk yang dihasilkan 
Mokslo adalah produk tas yang di desain untuk perempuan. 
Sehingga dapat dilihat bahwa keseluruhan konsumen Mokslo 
dalam melakukan pembelian secara online adalah 
perempuan. 
 
Dalam penelitian ini diketahui mayoritas responden Mokslo 
yang mendapatkan presentase tertinggi ada pada kelompok 
usia adalah 15-19 tahun dengan presentase 38,2% dan 
tertinggi kedua ada pada usia 20-24 tahun yakni 20,6%. Dari 
hasil yang didapat, hal tersebut menunjukkan bahwa 
mayoritas responden Mokslo adalah pelajar/mahasiswa 
dimana hal tersebut sesuai dengan kelompok pekerjaan yakni 
pelajar/mahasiswa yang mendapatkan nilai presentase 
tertinggi dari data yang didapat, yakni 48,6% dengan jumlah 
responden sebanyak 33 orang. Dari data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas pembeli Mokslo ada pada 
umur 15-24 tahun yang tergolong remaja dengan pekerjaan 
pelajar/mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan tas Mokslo 
yang selalu up-to-date dan sesuai dengan tingkah laku 
mayoritas responden Mokslo dimana konsumen remaja 
selalu mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya hasil 
yang menyatakan bahwa konsumen Mokslo didominasi oleh 
perempuan dengan usia 15-19 tahun dan pekerjaan 
mahasiswa/pelajar maka Mokslo dapat melakukan 
pendekatan dan menarik konsumen dengan cara memberikan 
promo melalui media sosial agar keputusan pembelian 
produk Mokslo dapat meningkat. 

 
Pengaruh Kualitas Informasi (X1) terhadap Keputusan 
Pembelian secara Online (Y) secara parsial. 
 
Hasil nilai signifikansi dari tabel 4.12 uji t mengenai 
pengaruh kualitas informasi (X1)  adalah 0,000 yang mana 
kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini 
menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
online pada Mokslo. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Adityo (2011) yang 

menjelaskan bahwa variabel kualitas informasi berpengaruh 
signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Teori lain 
yang mendukung hal tersebut yakni teori dari Ho, et al., 
(2010:630) yang menjelaskan bahwa informasi mempunyai 
pengaruh terhadap user acceptance, adoption, dan aplikasi 
dari aktivitas online. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 
segala macam informasi yang diterima konsumen 
berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam melakukan 
keputusan pembelian secara online.  
 
Menurut hasil dari kuesioner yang telah disebar pada tabel 
4.5 diketahui bahwa mean jawaban responden pada variabel 
kualitas informasi (X1) sebesar 3,62 yang berarti bahwa 
mayoritas responden setuju dengan jawaban yang diajukan. 
Nilai standar deviasi terendah sebesar 0,65 terdapat pada 
pernyataan yang membahas tentang informasi mengenai 
produk yang diberikan Mokslo sudah akurat, yang berarti 
jawaban dari responden homogen dengan jawaban yang 
positif. Sedangkan untuk nilai standar deviasi tertinggi 
sebesar 0,80 terdapat pada pernyataan yang membahas 
tentang informasi produk yang diberikan oleh Mokslo sudah 
lengkap, yang berarti bahwa jawaban dari responden 
heterogen atau paling bervariasi. Berdasarkan pernyataan 
yang membahas tentang informasi produk yang diberikan 
oleh Mokslo sudah lengkap, dengan hasil jawaban responden 
heterogen atau paling bervariasi tersebut dapat ditelaah lagi 
bahwa informasi yang diberikan Mokslo terhadap konsumen 
hanya menampilkan informasi seperti nama produk, warna, 
harga, foto tampak depan dan foto tampak belakang. 
Mengenai hal tersebut Mokslo akan lebih memperbaiki dan 
meningkatkan informasi yang ada menjadi informasi yang 
lebih lengkap lagi dengan menambahkan jenis bahan kulit 
tas yang digunakan seperti bahan fooring dan jenis kulit, 
ukuran tas, komposisi tas (presentase bahan kulit dan bahan 
lainnya), foto detail dalam tas, dan cara perawatan tas. Hal 
tersebut dilakukan untuk meningkatkan keputusan pembelian 
secara online pada produk Mokslo. 
 
Pengaruh Kepercayaan (X2) terhadap Keputusan 
Pembelian secara online (Y) secara parsial. 
 
Hasil dari tabel 4.12 uji t mengenai pengaruh variabel 
kepercayaan (X2) terhadap keputusan pembelian secara 
online (Y) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 
yang kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini 
menunjukkan bahwa variabel kepercayaan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 
tersebut diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Adityo (2011) yang menjelaskan bahwa 
variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian. Teori lain yang mendukung 
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hal tersebut yakni teori dari Pavlou dalam Thamizhvanan 
dan Xavier (2012) menyatakan bahwa pengaruh utama pada 
keputusan pembelian secara online terletak pada 
kepercayaan. Jika kepercayaan sudah tertanam dalam diri 
konsumen maka konsumen tidak akan ragu untuk berbelanja 
secara online. Thamizhvanan dan Xavier (2012) 
menambahkan semakin tinggi kepercayaan konsumen 
terhadap online shop maka akan semakin meningkat juga 
keputusan pembelian konsumen secara online. 
 
Menurut hasil dari kuesioner yang telah disebar pada tabel 
4.6 diketahui bahwa mean jawaban responden pada variabel 
kepercayaan (X2) sebesar 3,84 yang berarti bahwa mayoritas 
responden setuju dengan jawaban yang diajukan. Nilai 
standar deviasi terendah sebesar 0,73 terdapat pada 
pernyataan yang membahas tentang kualitas pelayanan pada 
konsumen Mokslo memiliki pengetahuan mengenai produk 
yang akan dijual dengan baik, yang berarti jawaban dari 
responden homogen dengan jawaban yang positif. 
Sedangkan untuk nilai standar deviasi tertinggi sebesar 0,80 
terdapat pada dua pernyataan yang ada pada kuesioner. Yang 
pertama, membahas tentang Mokslo mampu menjaga data-
data pribadi konsumen dan yang kedua, membahas tentang 
konsumen yakin bahwa pelayanan yang diberikan Mokslo 
selalu tepat dan cepat. Kedua pernyataan tersebut berarti 
bahwa jawaban dari responden tergolong heterogen atau 
paling bervariasi.  
 
Berdasarkan pernyataan yang membahas tentang Mokslo 
mampu menjaga data-data pribadi konsumen, dengan hasil 
jawaban responden heterogen atau paling bervariasi tersebut 
dapat ditelaah lagi bahwa dalam hal menjaga data-data 
pribadi dari konsumen, Mokslo hanya meminta alamat email 
untuk promo diskon atau produk terbaru melalui comment 
box sosial media seperti Instagram sehingga data pribadi 
konsumen Mokslo seperti alamat email dapat dibaca oleh 
pihak lain yang melihat atau membacanya dan mayoritas 
konsumen cenderung tidak masalah mengenai hal tersebut. 
Namun jika dilihat dari hasil kuesioner masih ada beberapa 
responden yang tidak setuju dengan pernyataan pada X2.3. 
Oleh sebab itu untuk lebih menjaga data pribadi konsumen, 
Mokslo telah menghapus semua data pribadi konsumen yang 
ada di comment box Instagram agar tidak disalahgunakan 
oleh pihak lain. Selanjutnya untuk meningkatkan 
perlindungan data pribadi konsumen, Mokslo akan lebih 
menjaga data-data pribadi konsumen seperti pada saat ada 
promo diskon atau produk terbaru, pihak Mokslo 
menyarankan konsumen mengirimkan pesan ke email box 
resmi Mokslo untuk mendapatkan informasi tentang promo 
dan diskon tanpa mencantumkan data pribadi konsumen di 
comment box Instagram. Dengan demikian orang lain tidak 

dapat membaca dan menyalahgunakan data yang sudah 
diberikan konsumen kepada Mokslo. 
 
Selanjutnya berdasarkan pernyataan yang membahas tentang 
konsumen yakin bahwa pelayanan yang diberikan Mokslo 
selalu tepat dan cepat, dengan hasil jawaban responden 
heterogen atau paling bervariasi tersebut dapat ditelaah lagi 
bahwa pelayanan yang diberikan Mokslo kepada konsumen 
seperti pada saat membalas pertanyaan dari konsumen 
melalui sosial chat, pihak dari Mokslo terkadang masih 
lambat merespon atau tidak membalas pertanyaan konsumen 
dengan kurun waktu lebih dari 3 jam, namun hal tersebut 
sangat jarang terjadi. Dengan adanya hal tersebut Mokslo 
akan lebih memperbaiki dan meningkatkan lagi kinerja 
dalam pelayanannya dan kedepannya Mokslo akan lebih 
tanggap dan cepat dengan spesifikasi tidak lebih dari 3 jam 
dalam membalas pertanyaan konsumen melalui social chat. 

KESIMPULAN  
 
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 
variabel kualitas informasi (X1) dan variabel kepercayaan 
(X2) yang berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 
pembelian secara online (Y) dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut : 

1. Kualitas informasi secara parsial berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian secara online pada 
Mokslo. 

2. Kepercayaan secara parsial berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian secara online pada 
Mokslo. 

Selanjutnya, peneliti menyarankan kepada perusahaan untuk 
memperbaiki informasi dengan menambahkan jenis bahan 
kulit tas yang digunakan, ukuran, komposisi tas, foto detail 
dalam tas, dan cara perawatan tas, lebih menjaga data-data 
pribadi konsumen seperti pada saat ada promo, perusahaan 
meminta alamat email konsumen melalui media sosial 
seperti twitter dan instagram untuk dikirim via email 
sehingga pihak lain tidak dapat membaca dan 
menyalahgunakan data yang sudah diberikan konsumen dan 
lebih tanggap dan cepat dalam membalas pertanyaan 
konsumen melalui social chat. Penelitian selanjutnya dapat 
dikembangkan dengan menambahkan variabel lain seperti 
kualitas sistem dan kemudahan karena variabel tersebut 
termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian secara online.  
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